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Daniel Conley är av fakultetsstyrelsen utsedd studierektor för forskarutbildningen 
vid Geologiska institutionen. Studierektor har under prefekten det övergripande 
planerings- och genomförandeansvaret - i dialog med utsedda ämnesansvariga -
för forskarutbildningsämnet Geobiosfärsvetenskaps två ämnesinriktningar 
Berggrundsgeologi och Kvartärgeologi. Delegationen innebär beslutstagande, 
genomförande och bevakning i ledningsfrågor enligt nedan. I den mån 
befogenheterna inte räcker till, skall vederbörande tydligt hänskjuta 
frågan/frågorna tillbaka till undertecknad prefekt, som då åtar sig ansvaret 
för den aktuella frågan. Uppdraget gäller ett år i taget och omfattar 15 % 
nedsättning i tjänsten. 

Med delegationen kommer ett flertal olika uppdrag och ansvar, befogenheter och 
resurser. Studierektor ska därför ges möjlighet att delta i utbildningar inom eller 
utom LU för kompetensutveckling. För delegationen kan krävas tillgång till 
relevanta aktiviteter i institutionens ekonomiska system. Kansli bistår med 
information och hjälp angående dessa aktiviteter efter godkännande från prefekt. 
Studierektor ansvarar för att egen driftbudget och budgeterade medel för 
forskarutbildning inte överskrids och ska så långt som är möjligt eftersträva och 
prioritera ekonomiska och miljömässiga lösningar. Uppdraget som studierektor för 
forskarutbildningen förlängs på årsbasis av institutionens styrelse. 

Studierektor för forskarutbildningen ingår i institutionens ledningsgrupp och 

rapporterar löpande kring sitt ansvarsområde vid ledningsgruppens möten. 

Studierektor för forskarutbildningen har som särskilt ansvar att synkronisera 
forskarutbildningen inom institutionens två avdelningar och ska, tillsammans med 
ämnesföreträdare, verka för att alla doktorander har samma förutsättningar när det 
kommer till resurser, kursutbud, utvecklingssamtal och karriärplanering. 

FU-studierektorn ska vidare: 
• Ansvara för information om regelsystem och villkor för 

forskarutbildningen, 
• Ansvara för det institutionsgemensamma kursutbud som står till 

förfogande, 
• Ansvara för planerandet och genomförandet av kursutbud av 

forskarutbildningskurser vid Geologiska institutionen, i samarbete med 
ämnesansvariga. 

• Ansvara för och organisera den årliga gemensamma doktoranddagen med 
seminarier ( december månad), 

• Ansvara för och organisera halvtidsseminarier, 
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• Ansvara för och organisera seminarium för doktoranders inledande 
problemanalys, 

• Agera ordförande för doktorandrekryteringsnämnden. 
• Stå till samtliga forskarstuderandes förfogande som samtalspartner och 

rådgivare och härvid vara beredd att hantera konflikter av olika slag, 
• Ansvara för att introduktion av nyantagna doktorander genomförs, 
• Arbeta aktivt inom den gemensamma forskarutbildningskommitten för 

Geobiosfärsvetenskap vid Geocentrum Il (Geologiska institutionen och 
Institutionen för Naturgeografi och Ekosystemvetenskap, INES), 

• Arbeta aktivt i institutionens ledningsgrupp, med särskilt ansvar för 
forskarutb ildningsfrågor. 

• Delta i relevanta möten på fakultetsnivå. 
• Löpande fortbilda sig inom frågor som rör forskarutbildningen, t.ex. 

genom kurser vid LU. 
• I övrigt fullgöra de uppgifter som prefekt och institutionsstyrelse uppdrar. 

Jag, Mikael Calner, prefekt vid Geologiska institutionen delegerar ovan nämnda 
arbetsuppgifter till: 

Daniel Conley 

som i sin befattning som studierektor för forskarutbildningen ska tillse att 
forskarutbildningen vid Geologiska institutionen bedrivs så att gällande regler och 
föreskrifter följs. 

Lund som ovan 
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